




 





broedermoord
Vanuit de deuropening kijkt eva toe hoe haar zoons 

Kaïn en Abel elkaar omhelzen. dit lijkt op warme 
broederliefde, maar het beeld is extra tragisch als 

je weet dat dit zal eindigen in moord... Is deze innige 
omhelzing misschien een afscheid? 

en zie je dat eva wel zwanger lijkt? dikke buikjes 
zie je vaker op oude schilderijen, maar hier heeft 

diCorcia heel goed naar een schilderij van de 
broertjes Van eyck gekeken (ironisch dat dit ook 

broers zijn toch?). Zij schilderden Eva met een appel in 
haar hand, waarmee zij al deze narigheid over zich 

(en alle andere mensen) afriep.

Philip-Lorca diC
orcia, U

pstate (uit de serie East of Eden), 2008. 

Boven Philip-Lorca diC
orcia, Sylm

ar, California (uit de serie East of Eden), 2008.
O

nder Philip-Lorca diC
orcia, Cain and Abel (uit de serie East of Eden), 2013.

eAst of eden
Philip-Lorca diCorcia verwijst met zijn serie East of Eden (Eden is een 
andere naam voor het Paradijs) naar verhalen uit de bijbel. Waarschijnlijk 
kun je nu wel raden waar de appelboom met de smakelijke rode vruchten 
voor staat! Hoewel de boom zelf een beetje wegvalt tegen de 
wildernis, knallen de rode appels van het doek. Ze zien er verleidelijk 
uit en je kunt je bijna voorstellen hoe heerlijk ze moeten smaken! 
toch weet je (als je aan het verhaal van de Zondeval denkt) dat je ze 
beter niet kunt plukken, want dat zal rampzalige gevolgen hebben. 
Schoonheid kan behoorlijk bedrieglijk zijn! denk maar aan het verhaal van 
sneeuwwitje, in het begin is de stiefmoeder de mooiste van het land, 
maar ondanks haar schoonheid is ze wel ontzettend gemeen.
Wist je dat John Steinbeck een boek heeft geschreven East of Eden en dat 
dit is verfilmd met de Brad Pitt van toen: James Dean? Het verhaal gaat 
over twee broers die vechten om de liefde van hun vader. 

Leuk weetje: de appelboom op deze foto staat naast het 
atelier van Philip-Lorca diCorcia. de kunstenaar kijkt dus 

iedere dag naar zijn eigen ‘eden’.

sLAng+boom+bLoot 
Vroeger kende iedereen het verhaal van de Zondeval en het stond 
symbool voor het moment waarop de mens zijn onschuld verloor 
(lees: het behoorlijk verknalde door niet te luisteren). Het moment 
waarop eva wordt verleid door de slang is dan ook door veel 
kunstenaars afgebeeld. Je kunt het makkelijk herkennen aan de 
appelboom, de slang en twee blote mensen (Adam en eva).

Het WILde Westen
dit prachtige landschap, waar de cowboy in ronddoolt, 

doet ook denken aan de tuinen van het Paradijs. met 
deze foto legt diCorcia een link tussen het verloren 

Paradijs en de verloren onschuld van Amerika. ooit 
bestond dit continent uit prachtige natuur en leefden 

de mensen vredig, maar oorlog en andere narigheid 
bedreigen dit paradijs. Als je goed kijkt zie je dat er 
een brand heeft gewoed in dit paradijs. Aan de hand 

van het oude verhaal van de Zondeval toont  
diCorcia zo het moderne verhaal van Amerika. 
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esther Porcelijn schreef dit gedicht in  
opdracht van de Pont voor de derde editie van 

Dichterbij de Kunst. 

Me een aapje 
kijken

Ik ben er helemaal niet
nee hoor, ik was er gewoon nooit.

dag. Hallo!
met je hoofd..
Wie is daar?

Ik.
dat kan niet, want ik ben er niet.

dag.
Hallo!

Verdwijntruc, ik ben weg.
Poef!

Ik ben het allerergst verdwenen nu. Verdwijnst.
deuk mij eens.

Ik ben alles behalve papier-maché.
Alles behalve kauwgom, alles behalve altruïsme, 

klei en te kort gebakken roerei.
Warm..

Ik ben alles behalve mijn warme moeder, mijn 
moeder die in mij zit en door mij stroomt. 

Ik ben zoals mijn tweede moeder, die denkt en 
om mij buigt. 

Ik kan haar niet tekenen zoals ik een poppetje 
kan tekenen.
Aha! betrapt!
Hou toch op.

Ik ben er.
Ik ben nergens.

Kijk dan!
er is niets te zien, alleen alles behalve pudding.

Zozo.
Alles behalve een roze zijden strik.

Hallo!
Alles behalve een aardbei, alles behalve een 

messensteek.
Hallo!

Alles behalve een ginnegapje, alles behalve een 
donderpreek.
AAAHHHHH
en dat hoofd..

Ja dat hoofd! Ik hoofd niet!
Je kijkt met je hoofd.

nee hoor, want dan kan niet want ik heb geen 
hoofd.

Wat kijk je dan?
niet.

Waar kijk je naar?
dag. Hallo! Poef!

maar ik, maar ik, maar ik
maar ik, maar ik, maar ik

Ik kijk me een aapje.
  

esther Porcelijn, 2013

dan graham, Pavilion, 2005. 

isometric view 1/100

ComIng soon Dan Graham 
Van 1 februari tot en met 18 mei 2014 is er een 
tentoonstelling in de Pont met heel veel van deze 
spiegelende, soms transparante “paviljoens” van de 
Amerikaanse kunstenaar Dan Graham. Je kunt dan 
ook modellen plus foto’s en videowerken voor 
dergelijke paviljoens bekijken. Aansluitend aan het 
Pavilion waar esther porcelijn een gedicht op heeft 
gemaakt, heeft de Pont de productie van een nieuw, 
ambitieus paviljoen in opdracht gegeven. benieuwd 
wat dit ontwerp van dan graham gaat worden?

Welke liedjes hoor jij 
als je naar de autootjes van 

Trockel kijkt? ook leuk: wat voor 
sound past bij de auto van je ouders? 

een suf oud nummer of toch 
een hippe dance track?

Lekker rammen in deze ged
eukte Roestbak 

op de keiharde
 muziek van Rammstein? 

Wat dacht je va
n het nummer Benzin?

tHey 

see me 
de studenten van de minor fLot (fontys tilburg) 
filosoferen ieder jaar over kunst in de Pont. 

Het kunstwerk Kinderspielplatz van rosemarie 
trockel was dit jaar onderwerp van diepzinnige 

(uhum...) gesprekken. Want bij de autootjes 
dachten de mannen meteen aan: muziek! 
Wat voor sound past er bij welke auto 
en naar welke lied zou de bestuurder 

luisteren?

Voel jezelf in deze klassieke 
oldtimer als een geheim agent, 
op de vlucht voor de bad guys 
over de ijskoude sneeuwvlaktes 
van Siberië. En dan luister je 

natuurlijk naar Skyfall 
van Adele.

Bij de Beerpluisauto vond 
men ‘Mister Bombastik’ van 
Shaggy heel goed passen. 
Gek eigenlijk hè, dat je 

dan direct anders naar dat 
autootje gaat kijken?

Dit amfibievoertuig is uitermate geschikt om op zoek te gaan 
naar krokodillen en andere moerasbewoners. En met zo’n vette auto mag je best naar foute muziek luisteren. Ken je Schnappie de Kleine Krokodil nog? (Als je nu een irritant Duits liedje in je hoofd hebt zit je goed!) Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil... Arghh! 

De Zilveren
 Auto do

et dire
ct 

denken
 aan d

e supe
rsonisc

he 

helmen die 
de dj’s

 van D
aft Punk 

in hun 
clips d

ragen. 
Het lied

je 

‘around
 the w

orld’ r
oept ee

n 

nieuwe techn
o-wereld o

p, waar 

deze g
estroom

lijnde 
auto h

eel 

goed b
ij past.

En ken je bijvoorbeeld de serie 

Pieter Post nog? De postbode in het 

rode busje die samen met zijn kat alle 

mensen van post voorziet. De titelsong 

van deze serie vinden de studenten 

heel goed passen bij het busje.

Waarom koos je Pavilion als onderwerp voor je gedicht? 
“Ik heb heel veel verschillende gedachtes over dit werk, en 

niet alleen ik. Als je aan twintig mensen vraagt waar ze aan denken bij 
Pavilion, krijg je twintig verschillende antwoorden. iedereen denkt 

en iedereen verzint. Ik denk dat een gedicht niet veel meer is dan 
dat. Het is als een hapje. Je probeert een moment te vangen in een 

klein universumpje. Als je iets kleins zegt wat klopt, gaat het vanzelf 
over meer. In mijn gedicht combineer ik de visie van graham met mijn 

eigen ervaring. daarnaast zie je jezelf letterlijk terug in de spiegelende 
wanden van Pavilion!”

esther porcelijn (1985) 
is toneelspeler, theatermaker en 

dichter. na de toneelacademie 
studeert ze nu filosofie. esther woont 

en werkt in tilburg. Waar ze van 2011 
tot en met 2013 ook stadsdichter was. 

Ze treedt veel op met haar poëzie, 
korte verhalen en columns.
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eva Met mijn vriendin heb 
ik samen foto’s gemaakt en deze 

vond ik de mooiste.

rouGh Ik ben hier op een 
feestje met vrienden. Op de andere 
foto staan producers, want ik ben 

heel veel bezig met muziek..

nina Dit is een vakantiefoto, 
gemaakt in Spanje

menno Deze foto is 
gemaakt op een Feestje 

met vrienden.

maxime Hier zijn we op 
kamp en we hebben met eyeliner 
onszelf tot katten omgetoverd. 

seyma Op de foto heb ik mijn 
nichtje vast, de hond kijkt heel droevig 
en dat vind ik heel mooi op deze foto.

juul Hier loop ik op 
Machu Picchu op mijn reis 

door Zuid-Amerika.

rachel vindt 
“Bad is the new good” 

een toffe spreuk

WhaT is your sTory? 
naar aanleiding van Vox Populi van fiona tan (zie foto op de 
cover) gaan jongeren met elkaar in discussie. de kunstenares 
verzamelde kiekjes van verjaardagen, geboortes, feestdagen, 

trouwfeesten en ga zo maar door. Het komt erg dichtbij ook al 
komen deze kiekjes van mensen uit London en misschien wel uit 
een andere tijd. de verzameling zou jij zelf waarschijnlijk ook in 

jouw fotoboek kunnen vinden. Hoe uniek ben je zelf nog?

facebook is eigenlijk een soort digitale versie van Vox Populi. 
ontelbare foto’s, met ieder een eigen verhaal, zijn hier 

verzameld. Kijk maar eens naar je eigen profielfoto. Waar was je 
toen? en met wie? Waarom heb je juist deze foto gekozen om 

met de wereld te delen? Kortom: 

WaT is 

heT verhaal 
achTer jouW 

profielfoTo? 

Door Deze foto is belangrijk 
omdat ik de ring aan heb die mijn broer 

heeft gemaakt

Tanischaa Ik had 
mijn haren net geknipt. De andere 
foto vind ik gewoon heel grappig. 



fenna (16 jaar) en eliza (17 jaar) 

zijn “peers”, onze jongerenrondleiders. 

Ze zijn behoorlijk nieuwsgierig en 

interviewen eerst margriet Luyten 

over haar mooie f ilmportretten die 

nog tot 12 januari 2014 te zien zullen  

zijn in de Pont. 

ook vragen ze martin en Inge  
riebeek het hemd van het lijf over 

een prachtig f ilmproject The Essentials 

dat in het najaar 2014 in de Pont te 

zien zal zijn. Ze zijn natuurlijk vooral 

benieuwd naar wat kunstenaars 

belangrijk vinden van storytelling 

in hun werk.

margriet Luyten, Levenswerk
Wat wilt u vertellen met het werk wat u maakt?  
Ik heb voor Levenswerk kunstenaars benaderd, die 
minimaal tachtig jaar oud waren. de oudste persoon 
is op dit moment 100 jaar oud en er zijn al vijf van de 
negen personen overleden. door middel van deze 
videoportretten heb ik geprobeerd er achter te komen 
hoe het als mens en kunstenaar is om aan het einde van 
het leven te staan. Je weet dat je sterfelijk bent maar als 
kunstenaar hoop je kunst te maken voor de eeuwigheid. 
Je werk blijft bestaan; het overleeft jou als het ware. 

Is het echt hun verhaal of vertelt u daarnaast ook een verhaal?
In de negen films wordt nauwelijks gesproken door de 
kunstenaars die ik op dat moment aan het filmen ben. 
Het enige waar ze iets kort over zeggen is het ouder 
worden en wat dat voor invloed op hen heeft. Ik wil ook 
niet daadwerkelijk een verhaal vertellen maar meer een 
gevoel van herkenning. Als kijker wordt je geconfronteerd 
met jezelf en ga je over het leven nadenken. 

Waarom heeft u film als medium gekozen? Voor dit nieuwe 
project in de Pont heb ik heel bewust voor film gekozen 
omdat ik ook beweging in mijn werk terug wilde zien. 

Vindt u dat kunst per se een verhaal moet vertellen?  
nee. Het ligt er ten eerste aan wat je verstaat onder een 
verhaal vertellen. Je kunt als toeschouwer namelijk altijd 
je eigen verhaal maken ook al had de kunstenaar wanneer 
hij/zij dat kunstwerk maakte dat niet bedoeld. 

Wat is uw inspiratie geweest om dit te kunnen maken?   
Het overlijden van mijn moeder heeft daar een grote 
rol in gespeeld. Ze is vijfennegentig jaar oud geworden. 
Ik ben haar gaan verzorgen en op een gegeven moment 
nam ik mijn camera mee. Zelfs de laatste minuten van 
haar leven heb ik mogen vastleggen. Ik vond dat zo 
bijzonder, dat ik dat verder door wilde zetten. 

martin & Inge riebeek, The Essentials
Hoe verzamelen jullie de verhalen van een persoon, zodat er een 

portret ontstaat? Wij gaan er vanuit dat elk mens een verhaal 
in zich heeft. We spreken mensen aan op straat en vragen 

dan wat de essentie is van het leven van die persoon. Ze 
beschrijven een gebeurtenis die daarvoor bepalend is geweest.

Hoe kiezen jullie iemand uit om hem of haar een podium te geven? 
gewoon willekeurig, we komen ze op straat tegen. daar denk 

je niet te lang over na, want diegene is je dan alweer gepasseerd.

Moet kunst per se een verhaal vertellen? nee, dat vinden wij niet. 
maar we zijn wel enorm bezig met verhalen, omdat iedereen 

iets te vertellen heeft dat daadwerkelijk de essentie van het 
leven raakt. Waarom ben je op deze wereld gezet? Waarom 
ben ik hier? Waar komen we vandaan? die vragen zijn onze 

drijfveer om door middel van elkaars verhalen achter de 
essentie van het leven te komen.

Waarom heb jullie film als medium gekozen om dit te kunnen 
verbeelden? omdat we dicht willen aansluiten bij het leven zelf. 

een foto is slechts een momentopname, je weet niet wat er 
zich daarvoor en daarna heeft afgespeeld. 

Zien jullie jezelf als een storyteller? nee. We geven anderen 
een podium om zijn of haar verhalen te vertellen en het 
enige wat wij doen is het vastleggen van dat verhaal. Wij 

hebben wel een grote behoefte om niets te verzinnen en 
alleen maar de werkelijkheid weer te geven. de werkelijkheid 

vinden we al zo fantasierijk. We noemen ons daarom ook 
verhalenverzamelaars!

Is het niet raar om te beseffen dat je in zo’n korte tijd zoveel mensen 
ontmoet en die daarna niet of nauwelijks meer ontmoet? Het geeft 

maar weer aan dat je met iedereen een gesprek kunt aangaan. 
die ontmoetingen vinden naar onze mening te weinig plaats. 

Wij hebben gemerkt dat mensen het heel fijn vinden om 
hun verhaal met ons te delen en wij delen het weer met 

anderen. om er vervolgens met elkaar achter te komen dat er 
ongelooflijk veel diverse verhalen op deze wereld bestaan.

mArgrIet In Het Kort
margriet Luyten woont en werkt in ’s-Hertogenbosch. de 
werken die zij maakt vertellen over leven en dood. Zij toont hoe 
de dood aanwezig is in het leven. binnen haar werk kiest ze 
heel bewust voor oude technieken die het vergaan van het leven 
nog maar eens benadrukken, zoals de gomdrukkunst. Voor 
haar meest recente project Levenswerk, dat vanaf november in 
de Pont te zien zal zijn, gebruikt ze voor het eerst bewegende 
beelden. de verschillende lagen die te zien waren in de 
gomdruktechniek die ze voor eerdere werken heeft gebruikt, 
toont ze nu door middel van de filmbeelden. 

mArtIn & Inge In Het Kort
martin riebeek en Inge riebeek- van ’t Klooster werken 
niet alleen vaak samen, maar zijn ook liefdespartners. Het 
kunstenaarsduo heeft verschillende projecten gemaakt die 
zich in de openbare ruimte bevinden. Het werk Between you 
and me ken je misschien wel? Het bevindt zich in tilburg 
naast het factorium op een plein. Je kunt op een interactieve 
lichtcirkel gaan staan, dan zie je jezelf op het grote ledscherm 
geprojecteerd worden. Als toeschouwer maak je als het ware 
dit werk af. een ander voorbeeld is Heaven at 4 a.m. dit werk 
bestaat uit een interactieve loopband die je tijdens het lopen naar 
filmfragmenten laat kijken. Aan de snelheid van je looppas 
bepaalt het werk wat voor soort beelden je te zien krijgt. Loop 
je rustig dan verschijnen er beelden van mooie parken, trek je 
een sprintje dan beland je in een nachtclub. In de Pont zal The 
Essentials in het najaar van 2014 te zien zijn.

Wat is jOuW verhaaL?

HÉ KunstenAAr!

Martin & Inge over The Essentials

Margriet over Levenswerk

1.  The Essentials: joseph Dussault’s moeder was ziek en 
voor het geld voor medicijnen doet hij een drugsdeal. 
Zijn moeder sterft als hij in de gevangenis zit.

2.  The Essentials: thomas kitchen is van een balkon 
gevallen op zijn hoofd en daarna dakloos.

1.

2.
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de eerste ontmoeting #spannend, 
vaak van korte duur. er is een bepaalde 

opwinding want hoe presenteer je 
jezelf. nu #Vertraagd, Vol van emotie! Levensgroot en daarom zo 

confronterend!  
Ze staren mij zelfs aan. 

#levensbelangrijk! 
Zij zijn het nieuwe Leven. 

Wanneer ik hier sta 
word ik #duizelig. de 
grond lijkt onder mijn 

voeten vandaan te 
vallen. Ik val er bijna in!

Het lijkt wel alsof ik in een stripverhaal zit. opeens ben ik kleiner 
dan dit voorwerp. door de opeenstapeling #bewegen ze zelfs! 

Iedereen is met een stem 
en een Verstand op de 
wereld gezet. Wie dat 

heeft gedaan, geen idee! Ik 
weet wel dat ik #denk en 

dus dat ik #ben! 

Ze zijn #opgesloten, met de rug naar ons 
toegekeerd. Komt er ooit beweging? 

of is er verval? misschien moet ik  
de deur #openen? 

dit werk is perfect in #balans. 
steunend op elkaar als 

massaproductie waarin een eigen 
identiteit niet toegestaan wordt

Verzonken in blauwe verf, 
starend naar een #kader. een 

kader die een film voor mij 
afspeelt. een moment van rust. 
even alleen ik en het #blauw. 

Willem was met zijn 17 jaar de jongste student ooit die op de 
filmacademie is aangenomen. Hij was pas 22 toen hij met de 
serie Feuten doorbrak als scenarioschrijver. Van deze serie zijn 
al drie seizoenen uitgezonden en wie weet volgt er een vierde? 
Voor de film feuten ontving hij de gouden pen na de 100.000ste 
bezoeker. 
daarnaast heeft Willem een roman geschreven met de titel Op 
zwart. Het verhaal gaat over een wereld waarin onze planeet 
is gestopt met draaien. Wij wonen aan de zwarte kant en in 
Amerika gaat de zon nooit onder. 

WiLLeM: ”dit kan de slotscene van een rampenfilm zijn. 
de vrouw is gevlucht voor de orkaan en is haar huis kwijt. 
Ze zit op een hotelkamer, heeft haar tas op het bed gegooid. 
Ze heeft de strijd tegen het natuurgeweld net gered. maar de 
mensen op de boot gaan het ongeluk tegemoet. Wie zit er op 
de boot? de goeien of de slechterikken?

Als het een beginscene is dan zal het verhaal gaan over een 
komende orkaan. de dreiging is aanwezig. Het handtasje gaat 
een hoofdrol spelen. Wat zit erin dat haar kan redden? Is de 
boot haar escape?”

WiLLeM: ”In deze foto zit alles in voor een goed verhaal. Als 
het een filmscene zou zijn dan zitten er allerlei aanwijzingen 
in. de jongeman ligt naast een ster op de Walk of Fame 
van Hollywood. gaat het over zijn zoektocht naar stardom? 
of is hij op zoek naar het verhaal achter John Lennon, de 
wereldberoemde Beatle, die is doodgeschoten in 1980. 
John Lennon was een idealist. Is deze jongen misschien ook 
zijn idealen kwijt? de bus op de achtergrond vertrekt. Is 
de jongeman net aangekomen of heeft hij de bus gemist. 
Spannend!“

TWiTTer
challenGe 
WAAr ben IK?

maak een duo en kies samen één werk 
uit dat jullie ontzettend interessant 

vinden of misschien juist helemaal niet. 
Het werk dat jullie hebben uitgekozen wordt 
het uitgangspunt voor de “twitter challenge”. 

Vertel in maximaal 1 twitterbericht welk verhaal 
dit werk vertelt. de uitdaging is wie het sterkste 

verhaal bedenkt en er voor zorgt dat dit verhaal toch 
zichtbaar iets met het werk te maken blijft houden. 
Het moeilijke aan deze opdracht is dat je hiervoor 

maar 140 tekens tot je beschikking hebt. 
Durf jij de uitdaging aan?!!!

op deze pagina zie je een voorbeeld. 
Welke Tweet hoort bij 

welke foto?

WiLLeM: “twee strepen in het landschap; een heen en een 
terug. net als in de kunst, laat je in een filmscène ook niks 
zomaar zien. Alles is een aanwijzing. 

twee zwarte auto’s; ze lijken mij een soort gepantserde fbI 
auto’s op weg naar een super geheime locatie. Zou er iemand 
ontvoerd zijn? Zie ik daar achter die heuvel geen landingsbaan?“

Willem Bosch (1986) studeerde aan de filmacademie en is 
scenarioschrijver van o.a. de bnn-serie Feuten en Van God los. 

Willem woont nu in Amsterdam maar is opgegroeid in tilburg. 
Hij heeft hier in tilburg op het Willem 2 College gezeten. 

om met sCenArIosCHrIJVer WiLLeM BOsch nAAr 
de foto’s VAn phiLip-LOrca DicOrcia te KIJKen 

Is een bIJZondere erVArIng. hij ziet OveraL 
fiLMscenes in. KIJK mAAr eens mee door de 

ogen VAn een fILmmAKer!

stOryteLLinG DOOr OGen van een scenariOschrijver
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syTycl? is een educatief project in 

Peerke Donders Paviljoen waarbij de deelnemers 

letterlijk en figuurlijk kleur bekennen en 

er bijzondere groepsgesprekken ontstaan. 

Aansluitend maken zij kunstzinnige 

bewijzen van naastenliefde. 

Iedereen kan meedoen, jij ook!

naastenliefde ouderwets? 
HeLemAAL nIet!

to

en ik verdrietig was heeft iedereen uit d

e 
fa

m
ili

e me getroost (Ties 14

 ja
ar)

naastenliefde is actueler dan ooit. so you think you Can Love? stelt vragen: 

Ken jij iemand die arm is? of iemand die ziek is en verzorging nodig heeft? 

so you think you Can Love? gaat over respect hebben voor elkaar, 
over naastenliefde en over normen en waarden.

Help mee deze hedendaagse ‘messages 
of love’ de wereld in te sturen! 
 
twitter #sytyCL of #nweliefdetilburg
facebook Peerke donders Paviljoen 
of sytyCL?

deze vorm van community art zal 
gedurende de expositie gestaag gaan 
groeien: een ‘levend’ bewijs van 
de nwe Liefde in tilburg!

Wil je meedoen, kom naar  
Peerke Donders Paviljoen! 

of check: www.peerkedonders.nl

   
 Ik

 h
eb

 w

ate
r uitgedeeld bij de Ten m

ile

s (Freek 13 jaar)

nancy swaanen (1974) 
studeerde monumentale Vormgeving 
aan de Academie voor beeldende 
Vorming in tilburg. sinds 2009 
richt zij zich met bureau snens 
volledig op de ontwikkeling en 
uitvoering van kunsteducatie- en 
communicatieconcepten.

door nAnCy sWAAnen 
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CoLumn TeunTje Als ik de foto’s van Charlotte dumas 
bekijk moet ik altijd aan mijn eigen hond denken. Pip heeft 
namelijk ook labradorbloed en zou prima binnen dit rijtje 
honden passen. maar waarom hangt er geen foto van mijn 
hond (de allerliefste van de hele wereld) in het museum?

er is één heel groot verschil tussen mijn hond en die op 
de foto’s van dumas. Bailey I, Guinness, Merlyn, Moxie en 
Scout hebben een verhaal te vertellen. terwijl Pip zijn tijd 
voornamelijk doorbrengt in een warm mandje, hebben deze 
honden heldendaden verricht! 

Bailey I, Guinness, Merlyn, Moxie en Scout hebben namelijk 
in 2011 vele levens gered. misschien ken je de beelden wel 
van de terroristische aanslagen die in 2001 voor grote 
chaos in new york zorgden. de twin towers (destijds de 
hoogste gebouwen ter wereld) stortten volledig in. Stoere 
speurhonden zochten in de puinhopen naar slachtoffers. 
sommige honden werden zelfs in een speciale takel gehangen 
en zo over de resten heen gezwierd. dumas was onder de 
indruk van deze trouwe viervoeters en vond dat ze niet zomaar 
vergeten mochten worden. daarom ging ze naar Amerika 
en fotografeerde ze vijftien speurhonden (die ondertussen al 
op leeftijd waren). Hiermee heeft ze het verhaal van de helden 
vereeuwigd!  
Kijk maar eens goed naar de foto’s. Het lijken wel schilderijen, 
waar de honden heel trots op geportretteerd staan.

en tja, naast zoveel moed valt mijn hond toch wel een beetje 
in het niets. die is namelijk al bang voor het fototoestel...

bailey I guinness merlyn

moxie scout en Pip

Teuntje van de Wouw (25 jaar) is 
grafisch ontwerper (zo verzon en 
maakte ze ook de Huh?) en ze studeert 
kunstgeschiedenis inutrecht (dus over 
kunst schrijven vindt ze ook wel leuk). 

Meer lezen van teuntje? Check haar 
blog www.eenkoudkunstje.com!

you name iT!

Je Kent Ze WeL. VAn dIe 

KunstWerKen WAArVAn nIet 

HeLemAAL duIdeLIJK Is WAt Het 

obJeCt moet VoorsteLLen. AAn 

Jou de tAAK om er een grAPPIge 

tIteL Voor te VerZInnen. 

Zo lag er in de Pont een gigantische 
steen. de hele ruimte wordt gevuld 

door dit object en je kunt er nog 

maar net langs lopen. is hier een 
meteoriet neergestort of heeft 

iemand het gevaarte hierheen gesleept?

de gigantische steen lijkt wel een meteroriet. Vanuit het 
oneindige heelal ingeslagen op aarde. Precies in het museum! 
maar als je naar boven kijkt zie je dat geen enkel ruitje in het 
dak gebroken is. daarnaast kun je als je dichtbij staat sporen 
van verf zien. de steen is beschilderd! er moet dus een mens 
zijn geweest die de verf heeft aangebracht (tenzij aliens ook 
kunnen schilderen). Zou de grote steen dan toch door iemand 
(met flinke spierballen) op die plek zijn neergelegd? 

In dat geval doet het kunstwerk ook denken aan de grote 
stenen van de hunebedden (die je nog steeds kunt gaan zien in 
Drenthe). de stenen liggen daar al duizenden jaren, opgestapeld 
door mensenhanden, maar niemand weet hoe de zware stenen 
daar kwamen (aangezien ze in de prehistorie nog geen hijskraan 
hadden). rondom de geheimzinnige herkomst van de steen in 
de Pont hangt eenzelfde mysterie (hmm... dan toch aliens?). 

WaT is heT nu echT? 
en Hoe Komt Het HIer?
uiteraard is de grote steen van de duitse Katharina grosse 
niet zomaar in het museum neergevallen. omdat de grote 
steen niet gewoon door de deur naar binnen kon was het nog 
niet zo makkelijk, want of het museum moest verbouwd 
worden of de steen moest zich aanpassen (wat dat betreft had 
het ding beter gewoon uit de lucht kunnen vallen).

Hoe heeft Katharina dit opgelost? 
de steen is ter plekke opgebouwd met piepschuim en kilo’s klei, 
voordat zij hem met verfspuit te lijf ging. dat is natuurlijk  
kei slim, maar hoe heeft het museum de steen vervolgens weer uit die 
ruimte gekregen? tja, denk daar maar eens overna!

KeI ZWAAr en steen goed
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vox populi London
eliza: “In het kunstwerk Vox Populi London heeft kunstenares 
fiona tan gebruik gemaakt van bestaande foto’s. de foto’s 
komen uit willekeurige fotoalbums van mensen in London. de 
momenten die zijn vastgelegd op de foto’s zijn voor veel 
mensen herkenbaar, dat maakt de foto’s vertrouwd. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om een zwangerschap of een kind dat 
zijn communie heeft gedaan. de bedoeling is de kijker te 
confronteren met de wijze waarop wij onszelf en ons leven in 
beelden proberen vast te leggen.

Ik heb mijn familiealbums ook uit de kast gehaald en eens 
goed bekeken. ook ik kom veel foto’s tegen die dezelfde 
momentopnames vastleggen als die uit Londen. Kijk maar mee!”

foTo 1 “op de foto uit het kunstwerk is een vrouw uit 
Afrika afgebeeld met vrolijke kledij. Afgelopen zomer ben ik 
met scouting naar ghana geweest. de kleding die ze daar 
dragen is heel vrolijk, elke stof bevat allerlei kleuren en 
patronen. Ik wilde graag in de Ghanese cultuur opgaan en heb 
ook een blouseje gekocht met allerlei kleuren en patronen. 
op mijn foto is de momentopname te zien dat ik mijn blouseje 
pas, vlak voordat ik het kocht op de Art markt.” 

foTo 2 “de kunstwerkfoto geeft een kind weer in 
een kruiwagen. Welk kind heeft nou niet in een kruiwagen 
gezeten die werd gereden door vader. Ook ik heb dat beleefd, 
samen met mijn tweelingzus. op mijn foto ben ik (links) 
afgebeeld samen met mijn tweelingzus en mijn vader die 
de kruiwagen rijdt.” 

foTo 3 ”op deze foto van Vox Populi London zijn wat 
kleinere kinderen afgebeeld die zich vermaken in een 
opgeblazen zwembadje in de tuin. Wie kent het niet, het is een 
mooie zomerdag en de kinderen zijn nog te jong om naar 
het zwembad te gaan. de perfecte oplossing is een klein 
opgeblazen zwembadje in de achtertuin waar de moeder of 
vader goed zicht op heeft. Voor deze foto heb ik het fotoalbum 
van ons mam erbij gehaald. Ik heb een foto gevonden van 
vroeger toen ze nog een jaar of drie was. Het opgeblazen 
zwembadje is dan wel vervangen door een plastic badkuipje, 
maar het idee blijft het zelfde.”

eliza ZIt In Het LAAtste JAAr VAn 

de HAVo oP dr. moLLerCoLLege In 

WAALWIJK. HAAr prOfieLWerkstuk 

gAAt oVer Kunst en dAArom gIng 

Zo Voor      Op zOek naar 

verhaLen In de Kunst.

WIe Is eLIZA?
Leeftijd Mijn leeftijd is 17 jaar en ik ben jarig op 30 mei.
school Ik zit op het dr.mollercollege en ik doe op dit moment havo 5.
Later wil ik... graag de ontwikklingshulp in.
Wat heb jij met kunst? Mijn profielwerkstuk gaat over kunst. En daarin 
onderzoek en doe ik allerlei dingen die met kunst te maken hebben.

1

2

3

een russian enDinG...
eliza: “Russian Ending is een reeks foto’s uit het verre verleden 
waarop rampen te zien zijn. de kunstenaar tacita dean 
heeft een soort filmaanwijzingen op de foto’s geschreven. 
bijvoorbeeld de camerastand of waar de rook vandaan komt. 
Het zijn allemaal steekwoorden. filmmakers noemen dit een 
storyboard. de bedoeling van de kunstenares is dat jij zo 
uitgedaagd wordt om je eigen verhaal te maken. 

de foto die ik heb uitgekozen om iets over te vertellen. liep 
ik in eerste instantie voorbij. totdat ik die woorden zag. de 
foto met de woorden maakten mijn verhaal. de foto laat een 
schipbreuk zien. een aantal steekwoorden die op de foto 
geschreven staan zijn: zoom in, oil, shipwrecking, lost at sea, 
Atlantic, west, help en over. 

Het verhaal dat afspeelde in mijn hoofd was dat het schip op 
de Atlantische oceaan voer. onderweg is er iets misgegaan 
waardoor er een schipbreuk is ontstaan. Het schip vervoerde 
een behoorlijk grote vracht olie. Alle olie is in de zee 
gekomen, wat een drama is dat! doordat ze in aanraking zijn 
gekomen met de olie, zijn de meeste dieren als gevolg hiervan 
overleden. en in mijn beleving heeft de bemanning het ook 
niet gehaald. 

Het beeld van de foto in combinatie met de woorden, roept 
bij mij een tragisch verhaal op. geen happy ending, ook geen 
Hollywood ending, maar russian ending.”

op zoek naar verhalen
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samen met cist kan jouw school 
zijn eigen verhaal vertellen: 
CMKT, Cultuureducatie met 

Kwaliteit Tilburg.

stOry stOry niGht

paint your palette blue and grey.

look out on a summer’s day 

with eyes that watch the world 

and can’t forget .............

(vrij naar Vincent van Don Mclean)

foto: Angela bulloch, Night Sky: Saturn 
North from Earth, 2010.

Waterman: (20 jan) Maria, assistent-conservator Jouw ideeën peilen het diepe. 
Je bent een gevoelig persoon een houdt daarom van diepzinnige, maar ook 
sprookjesachtige verhalen. Het lukt jou niet altijd om dat ene traantje tegen te 
houden. maria’s favoriete verhaal is De Kleine Prins. 

Vissen: (19 febr) Roxana, secretariaat-voorlichting Als vis hou jij ervan om heerlijk 
weg te dromen. niets is voor jou te gek en jij kunt heel breed over dingen 
nadenken. filosofische fantasieverhalen daar geniet jij van! roxana voelt zich als 
een vis in het water met een boek van Haruki murakami.

ram: (21 maart) Marit, suppoost een ram is uit op de feiten! Jij wilt alles van begin 
tot eind weten. marit is een perfect voorbeeld van een echte ram. Ze leest 
ontzettend graag uit het tijdschrift Quest. Ze is dol op de gekke feitjes die daarin 
staan over het heelal. een ram wil zijn hersens laten kraken!

stier: (20 april) Hendrik Driessen, directeur Als stier ben je een ongelooflijke 
doorzetter en perfectionist. Je wilt alles van top tot teen weten. Je gaat op 
onderzoek uit om eens lekker diep te graven. Hendrik houdt daarom ook van 
diepgravende literatuur. een van zijn favoriete schrijvers is Julian barnes.

tweelingen: (21 mei) Machiel, rondleider Als een echte tweeling heb jij twee 
kanten. Je kijkt graag en leest graag. boeken die grafisch interessant zijn, 
daar word jij blij van. machiel wordt daarom erg enthousiast van het mooi 
vormgegeven boek van Jonathan safran foer, Extreem luid en ongelooflijk dichtbij. 

Kreeft: (21 juni) Johanna, assistent-conservator Jij, als kreeft creëert het liefst je eigen 
omgeving waar je je heerlijk kunt afzonderen van de buitenwereld. daarnaast ben 
je fantasierijk en ontzettend gevoelig. niet voor niets houdt Johanna van Alleen op 
de wereld.

Leeuw: (23 juli) Kirsten, stagiaire Als leeuw ben je een beweeglijk type en dus 
ontzettend nieuwsgierig. Je bent fantasierijk en heel beeldend ingesteld. Kirsten 
houdt daarom ook van beeldende verhalen zoals bijvoorbeeld Inferno van dan 
brown. ‘mijn kunstgeschiedenisboek kwam op dat moment even tot leven!”

maagd: (23 aug) Ivo, opbouwer een maagd houdt van duidelijke kaders. misschien 
dat Ivo daarom wel van stripverhalen houdt? In ieder vakje een avontuur op zich!

Weegschaal: (23 sept) Karlijn, suppoost Als weegschaal sta je met beide benen op 
de grond, je bent altijd in balans. Je relativeert veel en staat heel nuchter in het 
leven. Karlijn houdt niet zo van lezen. Het enige tijdschrift dat ze leest is de elle 
omdat ze van mode houdt. de eLLe leest ze wanneer ze op de wc zit.  

schorpioen: (23 okt) Danielle, restaurant Voor een schorpioen bestaat er geen 
tussenweg, het is alles of niets. danielle is niet echt een lezer, ze kijkt liever; dus 
woon-en kooktijdschriften zijn favoriet. daarnaast heeft een schorpioen altijd een 
duister kantje en daarom is het niet gek dat danielle maar al te graag spannende 
scandinavische thrillers leest voordat ze gaat slapen.

boogschutter: (22 nov) Cynthia, baliemedewerker een boogschutter houdt van 
reizen en vreemde culturen. Je wilt verrast worden en bent het liefst ieder 
moment op een andere plek. Cynthia houdt daarom ook het meest van 
reisverhalen. Haar favoriete film en boek is The Ten Canoes, hierin spelen de 
Aboriginals een hoofdrol. 

steenbok: (22 dec) Jesse, suppoost. Jij kunt je goed concentreren! Je houdt ervan 
om dingen te doorgronden en bent heel theoretisch ingesteld. niet zo gek dat jij 
daarom van geschiedenisverhalen houdt. oorlogsverhalen en oorlogsfilms vind jij 
heel spannend!

WaT is jouW verhaal
VoLgens de sterren?
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op een DaG verGinG De WerelD vijf Keer:

Eerst ging de president dood. Het gebeurde om dertien 
minuten over drie ‘s ochtends. Zijn presidentshart, 

dat al achtenvijftig jaar dapper zijn best deed om de 
presidentshersenen, -nieren en -spieren van bloed te 
voorzien, maakte een laatste reutel en stopte ermee. dat 
was het einde van een mensenleven aan herinneringen en 
indrukken. Het was tevens het begin van 1.069.342 nieuwe 
gesprekken die dag.
 om tien uur verloor een man de baan die zijn leven 
had gered. Hij was aan de drank geweest, vroeger, uren had 
hij lallend doorgebracht. de overbuurman had medelijden 
met het gezin van de man en deed een goed woordje voor 
hem bij de plaatselijke broodfabriek. Het besturen van de 
deegmachines bracht structuur in zijn leven. en nu was hij 
ontslagen, want de fabriek leed verlies. om half elf stond hij 
buiten, en door hoge fabrieksramen keek hij naar zijn ex-
collega’s.
 de man had een dochter, Anneke. Anneke kon eigenlijk 
niet zo veel, ze leerde slecht, danste slecht, hield niet van 
mensen en had vissenogen. Het enige waar ze enige aanleg 
voor leek te hebben was haar klarinet. eigenlijk had ze viool 
willen spelen, maar klarinetten waren goedkoper dan violen, 
dus de keus was snel gemaakt.
die dag kwam Anneke vastberaden thuis van school. ‘Ik stop’, 
zei ze, ‘Het is genoeg geweest. Klaar.’
‘Waar stop je precies mee?’ vroeg haar vader, een beetje 
verbaasd.
‘Klarinet’, zei Anneke, ‘ik haat het. Ik wil nooit meer spelen.’
en zo verging de wereld voor de derde keer.
 Het was acht uur ‘s avonds en buiten liet de maan zijn 

maangezicht al zien, maar de man had nog niets gegeten. 
Hij zat in de keuken en roerde met een theelepeltje in zijn 
wodka. Voor hem lag een krant open, maar hij hoefde niet te 
weten wie de opvolger van de dode president zou zijn. de 
kalender op de koelkast vertelde hem dat tante Leen vandaag 
jarig was, maar tante Leen was al meer dan vijf jaar geleden 
onder een bus gekomen.
Zijn vrouw kwam binnen en keek hem niet aan.
‘Wat is er?’ wilde hij vragen, maar zijn stem klonk als 
‘Waghghr?’. Hij schraapte zijn keel en herhaalde zijn vraag.
‘niets’, zei ze, ‘alles is goed. Ik wilde alleen dat ik met een 
andere man getrouwd was.’
Hij stond op en schuifelde naar haar toe om haar te slaan.
‘eentje die niet zo drinkt.’
Hij sloeg haar, niet eens hard, miste half, maar bleef haken in 
haar oorbel en trok hem eruit. Haar oor scheurde en bloedde 
heel, heel hard. de man stelde zich voor dat hij door al dat 
bloed heen haar hersenen zag zitten en deed zijn ogen dicht.
 Het was vijf voor twaalf ‘s avonds en de held van ons 
verhaal fietste door de stad. Zijn vrienden namen de telefoon 
niet op, ondanks dat ze hem geen geld schuldig waren. dat 
maakte hem verdrietig, net als de wind en de stoep en de 
lantaarnpalen en überhaupt dat de wereld nog draaide. Hij 
nam zich voor een viool te kopen voor Anneke.
de man miste een gat in de weg en viel bijna van zijn fiets. uit 
gewoonte greep hij naar oma’s gouden kruisje, dat altijd om 
zijn nek hing, maar hij vond het niet. Wild keek hij om zich 
heen, op de grond, in zijn kleren, aan zijn trappers, overal, 
maar het kruisje was nergens.
Het moest in het fietsmandje liggen. Hij boog zich over 
het stuur, maar zag het niet. boog dieper, dieper... in het 
fietsmandje glinsterde iets naar hem...

schrijver in de dop, Katarina 
schreef haar verhaal bij het werk 
‘The Cyclist’ van jeff Wall.

naam Katarina
Leeftijd 18 jaar oud; 
Waarom ben jij een supertalent? Afgelopen zomer 
heb ik Kunstbende Nationaal gewonnen.
Wat lees je het liefst? Ik lees het liefst verhalen 
waar ik me op een bepaalde manier over kan ver-
wonderen. Dat kan over de schrijfstijl zijn, of de 
gebeurtenissen, of het mensbeeld van de schrijver 
in het algemeen, maar ik wil dat er iets inzit dat 
me verbaast.

oVer tHe CyCLIst

The Cyclist v
an Jeff Wall is een zwart-witfoto 

waar je wat droevig van kunt worden. 

de fietser lijkt verslagen over zijn stuur  

te hangen. Wat is hi
er gebe

urd en wat is 

het verhaal van deze man?

Laat je n
iet fopp

en door
 Wall! de man op deze 

foto is namelijk een acteur. Ingehuurd door de 

kunstenaar om een volledig bedacht verhaal 

te vertellen. Je hoeft dus geen
 medelijden te 

hebben met de verdrietige figuur. 

Als de foto het verhaal laat zien van Wall, 

wat is dan volgen
s jou h

et verhaal van de 

kunstenaar?

ooK op zoeK 
naar een poDium? 
schrijf je op www.kunstbende.nl in voor één 
of meerdere van deze categorieën: dans, film 
& Animatie, muziek, fashion, expo, theater & 
Performance, taal en dJ.

Jeff Wall, Cyclist, 1996.

Kunstbende is dé landelijke wedstrijd voor 

iedereen tussen 13 en 18 jaar die graag op 
het podium staat. Katarina Laken deed in 

2013 mee in de categorie taal en won de 

Brabantse Finale. bij de Landelijke finale in 

de melkweg in Amsterdam nam ze ook de eerste 
prijs mee naar huis!
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DesiGnhuis (eindhoven)

‘technische uitvinDinGen 
WOrDen opeens kunst’

Door: Mirjam Brasser Het designhuis is anders dan de musea die 
je gewend bent. de tentoonstelling De Gezonde Mens toont 
geen onbegrijpelijke kunst aan de muur, maar uitvindingen die 
ontworpen zijn voor de medische wereld, met een verhaal 
erbij. bijvoorbeeld oude anatomische tekeningen en survivaltips 
voor in de wachtkamer. de bijbehorende teksten zijn dan wel 
aardig lang om te lezen, maar laten je echt stil staan bij het 
kunstwerk. een van de leukste uitvindingen uit de expositie 
is het pak genaamd gert, dat laat voelen hoe het is om een 
bejaarde te zijn. Het bestaat onder meer uit verschillende 
soorten brillen, en handschoenen die je handen laten trillen 
als die van een oud mensje. Vanaf januari is er weer een nieuwe 
expositie te zien in het Designhuis.

Meer weten? “Het verhaal dat we willen vertellen is dat 
design niet alleen uit mooie dingen bestaat; het heeft 

zoveel mogelijkheden!” www.designhuis.nl

Arttube

op dit videokanaal vind je grappige, 
ontroerende, fraaie en verontrustende filmpjes 
van kunstenaars en kunstwerken. Arttube is 
een samenwerking van zeven nederlandse 

musea, waaronder twee brabantse: 
de Pont en museum Jan Cunen.
ga snel naar www.arttube.nl 

en kijk je ogen uit. 

MuseuM jan cunen (oss)

‘De BeeLDen zijn vaak GrOOt 
Of zeLfs reusachTiG, Wat 
een ‘WauW’-effecT OpLevert’

Door: Astrid Hoogendijk naast de vaste collectie van 
het museum is de tentoonstelling Metamorfoses van 
maartje Korstanje te zien. Verschillende bijzondere 
sculpturen worden tentoongesteld. de sculpturen, 
die vooral van karton zijn gemaakt, zijn abstract 
en hebben bewust geen titel. Korstanje wil de 
bezoeker een eigen interpretatie laten maken.  
de beelden zijn vaak groot of zelfs reusachtig, wat 
een ‘wauw’-effect oplevert. In de bovenkamer, 
letterlijk ook een klein torentje in het museum, 
krijg je een kijkje in het hoofd van de kunstenaar. 
Je ziet hoe een kunstwerk tot stand komt en waar 
Korstanje haar inspiratie vandaan haalt. dit maakt 
de sculpturen nog indrukwekkender. overal zit een 
verhaal achter, en museum Jan Cunen vertelt dit 
graag aan haar bezoekers. Metamorfoses is nog tot en 
met 4 mei 2014 te zien.

Meer weten? surf naar www.museumjancunen.nl

richard van As, Robohand.
Foto: Designhuis.

Voor de DOcent 

Kunstbalie wil als expertisecentrum voor 
kunsteducatie de cultuurparticipatie van 
jongeren in noord brabant stimuleren. 
Wilt u advies en ondersteuning bij de 

ontwikkeling van cultuureducatie of een 
doorlopende leerlijn? 

www.kunstbalie.nl/onderwijs/
voortgezetonderwijs

verhalen 
uIt Het museum 

door: 

Kunstbalie is altijd op zoek naar 

nieuwe, mooie en uitdagende 

kunstprojecten voor jongeren.  

de jonge reporters van Deadline.nl 

zoeken dit soort kunstprojecten  

op en geven hun mening. Voor Huh? 

bezochten Karmijn, Astrid en Mirjam van 

deadline.nl drie brabantse musea. 

Maar wat vind jij er eigenlijk van?

&

Lees de VoLLedIge 
reCensIes 

oP de bLog VAn 
DeaDline.nl!

m
aartje Korstanje, M

etam
orfoses. foto: Peter C

ox 

bij deadline.nl geven jongeren (15-24 jaar) 
hun mening over kunst en cultuur in recensies, 

artikelen en interviews. 
deadline.nl biedt ook mogelijkheden voor 

workshops zoals recensies schrijven, 
en projecten voor het vak CKV of nederlands. 

www.deadline.nl

het nOOrDBraBants MuseuM 
(‘s-Hertogenbosch)

‘OuDe verhaLen Lijken ToT 
leven te WOrDen GerOepen’

Door: Karmijn van de Oudeweetering bijzonder is 
de combinatie van moderne technologieën en 
‘oude kunst’. Zowel in de rondleidingen als in 
de museumlessen wordt door middel van film, 
computers en iPads een hedendaagse betekenis 
verleend aan de geschiedenis. dit geeft een extra 
dimensie aan de kunstcollectie: oude verhalen lijken 
tot leven te worden geroepen. In het medialab 
kunnen scholieren bijvoorbeeld aan de slag met 
camera’s en computers. naar eigen verbeelding 
kan er een stop-motionfilm gemaakt worden over 
de romeinse tijd. ook kunnen ze, net zoals bij het 
weerbericht, gefilmd worden voor een greenscreen. 
In plaats van het weer wordt dan een kunstwerk 
becommentarieerd. Vanaf 18 januari 2014 is hier de 
expositie ‘Het Verhaal van Brabant’ te zien

meer weten? www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
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Hoe gaat het hoorspel in zijn werk? In het museum krijg je een dataceptor 
(dat is een apparaatje voor de audiotour) waarmee je de gedachtes van de 

kunstwerken kunt lezen. deze audiotour is eigenlijk voor basisschoolleerlingen, 
maar het is ook grappig om te doen als je wat ouder bent. dit apparaatje 
is door Professor Wollenburg uitgevonden en moet tijdens het hoorspel 

uitgetest worden. er zijn verschillende kijkstanden, zoals de meetstand, de 
röntgenstralingstand en de hulplijn. deze dagen je uit het verhaal achter het 

kunstwerk te ontdekken. Het leert je fantaseren!

Hoe ben je tot het verhaal van het hoorspel gekomen? Ik heb mijzelf opgesloten 
in een klein kantoortje en ben gaan schrijven. tijdens het schrijven had ik de 

foto van dat ene kunstwerk voor mij staan waardoor het brainstormen in 
woorden makkelijker werd. Verder heeft het luisteren naar muziek mij enorm 

geholpen bij het schrijven. Ik werd als het ware gehypnotiseerd door de muziek 
en het werk waardoor ik tot speciale teksten kon komen. 

Er zijn verschillende gedachten-lees-standen. Dus jij kunt een beeld laten praten? 
Ja, want als ik goed naar de beelden kijk dan hoor ik wat ze denken. dat geeft je 
op een geheel andere en humoristische manier informatie over de kunstwerken.

Vind je het belangrijk dat taal en beeld elkaar versterken? Ik ben van mening 
dat het beeld voor zichzelf moet spreken… en dat doen ze dus nu.

 
Kijk jij altijd naar een beeld door middel van woorden? Voor een groot 

gedeelte wel. In middelburg breng ik bijvoorbeeld de post rond en tijdens mijn 
ritje rijd ik altijd voorbij een bepaald beeld. Wanneer ik dat beeld zie begin ik 
direct te fantaseren. Abstracte beelden lenen zich daar heel goed voor. Het 
roept een opsomming van woorden op. Het kan je houvast geven om iets te 

kunnen ontleden en roept op om opnieuw te kijken.

Wat denkt De Engel van Tilburg?
och dat ik al die lasten heb moeten 

dragen, van al die sjouwende, werkende 
mannen en zwoegende vrouwen. mijn 
vleugels zijn er zo zwaar van geworden 

dat ik niet meer vliegen kan, niet eens een 
stukje voor het plezier. Hoe kan ik nu 

ooit de weg naar de hemel terug vinden. 
maar ik blijf dapper, ik bid op mijn knieën 
dat god mij nieuwe kracht geeft, zodat 
ik weer met vleugels sterk en vederwit 

opstijgen mag. dat ik des nachts waken kan 
over de dromen van wie slaapt, en in de 
morgen de tilburgers weer beschermen 

kan. tot ik, uiteindelijk opstijg tot het aller-
heerlijkste blauw van de hemel.

naam: Coen Cornelis
Leeftijd: 24 (op een kwart)
Woonachtig: In Utrecht, maar ik ben 
afkomstig uit Zeeland.
relatie: Zoekende
opleiding: Writing for Performance 
Lievelingskleur: Donker rood en bruin
Lievelingsdrank: Chocolademelk.

Wat denken de 111 Black Drawings?
Coen: “Ik hoor verschillende stemmen, soms 

tegelijkertijd, soms elkaar onderbrekend en het 
gedichtje klinkt als een Zuid-Afrikaans meisje”
 Koor: He, he, ha, he, hoi, yo man, ik ben 
boos, ik ben verliefd, ik ben moe, ik denk, 

ik ben astronaut, ik ben blij, ik ben chill, 
ik ben chagrijnig, ik ben cool, ik ben bang, 
ik ben lief, ik ben verdrietig. Ik ben neger, 
nee, ik ben zwart, nee ik ben bruin, nee ik 
ben donker, of lichtdonker, nee gekleurd, is 

zwart een kleur nee, jawel. 
ons moet die verhaal neerskryf

en dan
Moet ons die wegvee

Dit spyt my, Dit spyt my vreeslik

Hoe klinkt Abstraktes Bild? 
Aiaiaiaia, wat jeukt mijn blauw, durfde 

er maar iemand te krabben, net zo lang 
tot er alleen nog maar rood over is. 

Wat is dat toch ook voor een irritante 
kleur, blauw, dat probeert maar op de 

voorgrond te treden en alles donkerder 
te maken. mijn maker wist er wel raad 
mee, die schraapte dat stomme blauw 
zo van mijn rood af. Ja dat is nog eens 
een kleur, rood, zo intens en fel en vol 

van passie en liefde, ik hou van mijn 
rood, mijn liefste diepste rood. Het voelt 
misschien wat bloot, maar ik wil helemaal 

en alleen en volledig rood. 
Vurig en bloederig groot.

Hoe klinkt de stem van Descent into Limbo? 
Coen: “Een diepe, lage, holle en vooral ook 

hele langzame stem” 
Ho, Hooooo, Hallo ooo. Honger. meer 

honger. Ik wil licht eten. niemand ziet wat 
in mij is. 

Je kan het wel horen. 
Ik ben niet leeg. er zit een droom in mijn 

buik. Ik eet fantasie. Honger.

Hoe klinkt de lucht van James Turell?
(sloom) gaaaaap, wat een prachtige 

ochtend vandaag, ik voel me blauw als 
een regendruppel, druppel druppel. 

drup, drup. 
Ik dauw van jou, mijn lieve luchtige 
blauwbreker. Zo licht als een stofje. 

Ik moet alleen nog – gaaap- 
sorry, alleen nog even de slapers uit mijn 

hoeken krabben... hemels.

Hoe klinkt de Groene Kamer volgens Coen?
Coen: ”Je hoort het sissen en ratelen van 
een slang, dan komt de tekst die wordt 

geslist en gefluisterd.”
Ik dakschubbe schud mijn tegels 

als groene monster vlegels
die mosvergroeide binnenbuik
met buitenluik, waar licht in valt 

in hok van groeiend druipsteensnot
in verteringssap 

slik ik je op
als niet verteerbaar slangenlot

mijn keel, mijn huid, mijn schubbengrot
mijn val van zalig kikkergenot.

Wat denkt de Regenboog?
Ik ben – wijd – en – licht – ik – 

regen – boog – en reik – hoog – jij 
– denkt laag – en zoekt – smal – 

daarom – maak ik – jou mal.

Jouw oog – zwerft rond – over – 
mijn doek – maar vindt – geen punt 
– om te – blijven – haken – en blijf 

– daarom – rondjes – maken.

Wat denkt de steen van Anish Kapoor? 
buiten vol, binnen hol. oor van 

leegluchtigheid. Het grofgladde hart van 
de onherbergzame rotskorst. 

opborrelende luchtbel uit steenharde 
magmamassa. 

Kijk mij diep aan, zie in mijn kern, 
het omgekeerde van jou. 

Je hangt als het 
opstebovensteonderstekopste 

vleermuisje. 
Probeer op je kop te keren in het bad van 
het gat, zodat je versteende ik weer recht 

staat. en weg gaat.

cOen cOrneLis Is een Jonge dICHter 

en HIJ Heeft Voor de Pont 

een HoorsPeL gesCHreVen.
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